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गमड्रॉपची शर्यत 



जून महहन्र्ातील एके सकाळी मोठ्र्ा मैदानात एक ववचचत्र दृश्र् 
हदसले. ततथे जुन्र्ा काळातील मोटारगाडर्ाांची वर्ायतील सवायत मोठी 
शर्यत सुरू होणार होती. अशा सुांदर सुांदर मोटारगाडर्ा सहसा 
एकबत्रतपणे पाहार्ला ममळत नसत. प्रत्रे्क मोटारीवर एक क्रां माांक 
टाकला होता.  

क्रमाांक 1 एल्वव्हीस डक्-िक्, क्रमाांक 2 मॉररस िुलनोस, क्रमाांक 3 
मॉडले टी-फोडय, क्रां माक 4 स्पीड मसक्स िेंटले, क्रमाांक 5 दोन 
सीटाांची डॉडज, क्रमाांक 6 अल्वफा-रोममओ, क्रमाांक 7 हम्िर,  
क्रमाांक 8 रेनॉयल्वट….. 

आणण हो, एक तनळी मोटार. र्ा मोटारीच ेछत काळे होते, भोंगा वपतळेचा 
होता आणण ततचा क्रमाांक होता 9. ही 1926 सालची ऑस्टीन क्क्लफ्टन 
मोटार होती. ततच ेनाव होत ेगमड्रॉप. बिल मॅकरन हा र्ा गाडीचा ड्रार्व्हर 
होता. बिलची पत्नी सॅलीसुद्धा त्र्ाच्र्ासोित होती. ती शर्यतीत गमड्रॉपची 
मागयदशयक होती, बिलला मागय दाखवण्र्ाच ेकाम करणार होती.  



                                   “ऐका,” आर्ोजकाांनी माईकवर सूचना हदली. सवय लोक     

                                     शाांत झाले. “सवय सूचनाांच ेनीट पालन करा. वाटेतील    

                                                  हदशा दशयवणाऱ्र्ा खुणाांकड ेलक्ष ठेवा. तुम्ही    

                                                         र्ोग्र् मागायने जात आहात, र्ाची खात्री   

                                                                     करून घ्र्ा. नाहीतर, गुण गमवाल.  

                                                                       मोटारगाडर्ा एक-एक ममतनटाांच्र्ा  

                                                         अांतराने सोडण्र्ात रे्तील. तुम्ही साठ  

                                                         मैलाांच ेअांतर कापून हाइड हेथ रे्थे  

                 पोहोचल्वर्ावर शर्यत सांपेल. चार वाजता जी पहहली कार ततथे    
      पोहोचले ततला ववजेती घोवर्त करण्र्ात रे्ईल. आणण हो, कुठे हरवू  
      नका.” शेवटी, गमड्रॉप मोटारीची तनघण्र्ाची पाळी आली तवे्हा 
बिलने कणाय (हॉनय) वाजवला. सॅलीच्र्ा सूचनाांनुसार काळजीपूवयक र्ोग्र् 
रस्ता धरून त्र्ाने दहा मैल अांतर कापले. पण पुढे समोर दोन वळणे 
आली. “आता कोणत्र्ा मागायने जार्चां?” बिलने ववचारले.  

“र्ा रस्त्र्ाने जा,” रस्त्र्ाकडलेा उभा असलेला एक तरूण मलुगा म्हणाला.  
“आभार!” बिल म्हणाला आणण त्र्ाने मोटार त्र्ा उांचसखल रस्त्र्ावर वळवली. 
त्र्ा रस्त्र्ावर हठकहठकाणी वळणे होती. कुठे रस्त्र्ाला तीव्र उतार होता तर 
कुठे तो अरां द होता. पुढे एका फाटकापाशी तर रस्ताच सांपला होता.   
“आपण चुकीच्र्ा रस्त्र्ाने आलो असां वाटतांर्,” सॅली म्हणाली. 
“त्र्ा मुलाने आपल्वर्ाला मूखय िनवलां. वळून र्ोग्र् मागय शोधण्र्ामशवार् पर्ायर् 
नाही,” बिल वैतागत म्हणाला.  



“त ेिघ, रस्त्र्ाच्र्ा शेवटी शेत आहे तुमचां,” सॅली म्हणाली. “मघाशी रे्ताना 
मी त ेशेत पाहहलां होतां.” 

“ठीक आहे,” बिल त्र्ा मलुाला म्हणाला, “आम्ही तुझी मोटार आमच्र्ा 
गमड्रॉपमध्रे् ठेवतो आणण मग तुला तुझ्र्ा घरी सोडतो.”  
पीटरला िघून मेपल ट्री शेतातील गार्ी हांिरू लागल्वर्ा आणण गाढव रेकू 
लागले. पीटर सापडल्वर्ामुळे शतेकरी आनांदला. त्र्ाने बिलला गमड्रॉपमध्रे् 
भरण्र्ासाठी इांधन हदले आणण कॉफी वपऊन जाण्र्ाचा आग्रह केला.  

“आभारी आहे, पण आम्ही थाांिू शकत नाही. आम्हाला आमचा 
रस्ता शोधून काढार्चार्,” बिल म्हणाला.  

                           तवेढ्र्ात, त्र्ाांना एक मांद हॉनय ऐकू                 
                          आला. बिलने गमड्रॉप थाांिवली.   
                          रस्त्र्ावर एक मूल खेळण्र्ातील   
                        मोटारीत िसले होते. त ेरडत होत.े “मी     
              मोटार चालवनू दमलोर्. मला घरही सापडत नाहहरे्. 
माझां नाव पीटर आहे आणण मी मॅपल ट्री शेतात राहातो.” 



मग त्र्ाांनी रस्ता शोधण्र्ासाठी डावी, उजवी वळणे 
घेत गमड्रॉपला ककत्रे्क मैल पळवत नेले. अचानक, 
त्र्ाांना घोडर्ाच्र्ा णखांकाळण्र्ाचा आवाज आला. 
एका मोटारीला जोडलेल्वर्ा टे्रलरमध्रे् त्र्ाांना एक 
घोडा हदसला. “आमची मोटार िांद पडलीर्,” 
पार्घोळ पँट घातलेली एक मलुगी म्हणाली, “आणण 
आम्हाला घोडर्ाांच्र्ा स्पधेसाठी क्जमखान्र्ात वेळेवर 
पोहोचार्चांर्. तुम्ही आम्हाला सोडाल का ततथे?” 

“लवकर गाडीत िस. आम्ही तुझी टे्रलर आमच्र्ा गमड्रॉपला िाांधून 
खेचत नेतो आणण तुला वेळेवर क्जमखान्र्ात पोहोचवतो,” बिल 
म्हणाला.  



आणण त ेअगदी वेळेत क्जमखान्र्ावर पोहोचले. 
घोडर्ाांची स्पधाय सुरू होण्र्ाच्र्ा िेतात होती. मुलगी 
पट्कन आपल्वर्ा घोडर्ावर स्वार झाली. ततच्र्ा 
घोडर्ाने कमाल केली आणण स्पधाय क्जांकली.  

“तुम्ही मोठ्र्ा मनाच ेआहात,” मलुीच ेवडील  
बिल आणण सॅलीला म्हणाले. आपली  
कृतज्ञता दशयवण्र्ासाठी त्र्ाांनी बिलला 
गमड्रॉपसाठी स्पाकय -प्लगचा सांच हदला.  
त्र्ाांनी बिल आणण सॅलीला सांपणूय स्पधाय िघून जाण्र्ाचा आग्रह 
केला.  

“आभारी आहे, पण आम्हाला तनघार्ला हवां. आम्हाला आमचा 
रस्ता शोधार्चार्,” बिल त्र्ाांचा तनरोप घेत म्हणाला.  



पुन्हा त्र्ाांनी रस्ता शोधण्र्ासाठी 
डावी, उजवी वळणे घेत, गमड्रॉपला 
ककत्रे्क मैल पळवत नेले. मग त े
एका छोट्र्ाशा शहरात पोहोचले. ततथे 
सवयत्र घांटाांचा आवाज खणखणत 
होता....डड ांग-डाँग-डड ांग-डाँग!  

  

तथेील रस्त ेगदीने फूलून गेले होत ेआणण ववचचत्र 
हदसणाऱ्र्ा गाडर्ा अततशर् धीम्र्ा गतीने चालत होत्र्ा. 
ती कातनयवल सणातनममत्त तनघालेली ममरवणूक होती. 
गमड्रॉपला वळण घेण्र्ासाठीपुरतीही जागा नव्हती. 
त्र्ामुळे गमड्रॉपलाही गदीसोित सावकाश चालावे लागले.  

तवेढ्र्ात एक माणूस धावत-पळत गमड्रॉपपाशी आला. “साहेि, 
एक मदत कराल? शहराच्र्ा माननीर् महापौराांची गाडी खराि 
झालीर्. त्र्ाांना महत्त्वाच्र्ा कामासाठी टाऊन हॉलला जार्चांर्. 
तुम्ही तुमच्र्ा र्ा सुांदर गाडीतून त्र्ाांना ततथे पोहोचवाल?” 



“र्ा जुन्र्ा सुांदर गमड्रॉपमधून प्रवास करण्र्ाची मजा काही 
औरच!” महापौर म्हणाले. “तरूण असताना माझ्र्ाकड ेअशीच 
गाडी होती.”  
गमड्रॉप नाच-गाणी करणाऱ्र्ा गदीतून वाट काढत पुढे गेली. 

त्र्ाांनी रस्ता 
शोधण्र्ासाठी डावी, 
उजवी वळणे घेत, 
गमड्रॉपला ककत्रे्क मैल 
पळवत नेले. अचानक, 
त्र्ाांना थाांिावे लागले.  

एका टॅ्रक्टरने रस्ता अडवला होता. “कृपर्ा, मला मदत करा.” टॅ्रक्टरच े
ड्रार्व्हर, ममस्टर वुडली म्हणाले. “मी िाजारात जात होतो. पण 
टॅ्रक्टरमागे लावलेल्वर्ा टे्रलरचां दार उघडलां गेलां आणण माझी दहा डुकराची 
वपल्वलां त्र्ातून िाहेर तनसटली. ती नक्कीच पुन्हा आमच्र्ा शेतात गेली 
असणार. त्र्ाांना परत आणार्ला मला पुन्हा माझ्र्ा शेतात जावां लागेल.” 

“तुम्हा दोघाांच ेखूप आभार,” टाऊन 

हॉलला पोहोचल्वर्ावर महापौर म्हणाले. 

त्र्ाांनी खुश होऊन बिलला आपल्वर्ा 
जुन्र्ा गमड्रॉप गाडीची माहहती  
पुक्स्तका भेट हदली. त्र्ाांनी दोघाांना 
जेवून जाण्र्ाचा आग्रहही केला.  

“आभारी आहे, पण आम्हाला 
तनघार्ला हवां. आम्हाला आमचा 
रस्ता शोधार्चार्,” बिल त्र्ाांचा 
तनरोप घेत म्हणाला.  



ममस्टर वुडली गमड्रॉपच्र्ा मागच्र्ा सीटवर िसले. बिल आणण 
सॅली त्र्ाांना त्र्ाांच्र्ा शेतावर घेऊन गेले.  

ममस्टर वुडली र्ाांना चार 
वपल्वले शेतातील तळ्र्ात 
सापडली.  

सॅलीला तीन वपल्वले शडेमध्रे्  
सापडली.  

बिलला दोन वपल्वले  
आांघोळीच्र्ा टिमध्रे् 
सापडली.   

उरलेले वपल्वलू लाकडी वप ांपात 
सापडले.  

“वपल्वलाांना इथे आणल्वर्ािद्दल तुमच ेआभार,”  
ममस्टर वुडली म्हणाले.  

कृतज्ञता दशयवण्र्ासाठी ममस्टर वुडली र्ाांनी बिलला गमड्रॉपसाठी जुन्र्ा अवजाराांचा 
एक सांच हदला.  
“आभारी आहे, ममस्टर वुडली. आता आम्हाला तनघार्ला हवां. आम्हाला आमचा 
रस्ता शोधार्चार्,” बिल त्र्ाांचा तनरोप घेत म्हणाला.  

सवय वपल्वलाांना त्र्ाांनी गमड्रॉपमध्रे् ठेवले आणण त े
टे्रलरजवळ परतले. डुकराची वपल्वले ओरडू लागली.  



खूप उशीर झाला होता. रस्ता शोधण्र्ासाठी डावी, उजवी वळणे घेत त े
गमड्रॉपला पळवू लागले. मग एके हठकाणी समोर रस्त्र्ाला दोन वळणे 
हदसली. एका वळणावर खुणेचा खाांि होता. एक रस्ता हाइड हेथला 
जात होता. ततथेच तर शर्यत सांपणार होती.  
“शेवटी, आपल्वर्ाला रस्ता सापडलाच,” सॅली बिलला म्हणाली.  

तवेढ्र्ात, त्र्ाांना मागे काही आवाज आला. वळून पाहहल्वर्ावर त्र्ाांना 
काळ्र्ा धुराच ेलोट हदसले. “गवताच्र्ा गांजीला आग लागलीर् वाटतां. 
शेतावर कुणीच कसां हदसत नाही?” बिल ओरडला.  

एकच पर्ायर् होता. बिलने गमड्रॉप वळवली आणण अक्ग्नशमन कें द्राला 
कळवण्र्ासाठी तो पुन्हा शहराकड ेजाऊ लागला.   



क्लँग-क्लँग, क्लँग-क्लँग! अक्ग्नशमन कें द्राची गाडी घांटेचा आवाज 
करत गमड्रॉपच्र्ा मागेमागे धावू लागली. गवताची गांजी एव्हाना 
िेफामपणे जळू लागली होती. पण तथेील घराच्र्ा इमारतीला  
अद्याप त्र्ाची झळ लागली नव्हती. अक्ग्नशामक जवानाांनी 
आपल्वर्ा गाडीतील पाण्र्ाच ेपाईप मोकळे केले आणण थोडर्ाच  
वेळात आग ववझवली. 

तवेढ्र्ातच, शेताचा मालक 
परतला. घडलेली घटना कळताच, 
त्र्ाने बिलच ेखूप आभार मानले 
आणण बिलला गमड्रॉपसाठी 
इांधनाने भरलेला एक डिा हदला. 
“खूप आभार,” बिल म्हणाला. मग 
तो सॅलीकड ेवळून म्हणाला, “आता 
आपण तनघू आणण शर्यत पूणय 
कर.”   



पण िाइकस्वाराने िाइक तात्काळ सावरली. गमड्रॉपकड ेतीक्ष्ण नजर टाकत 
तो तसाच वेगाने िाइक गुरगुरत पुढे तनघून गेला.  
“हा तोच लाांि केसाांचा मलुगा वाटतां, ज्र्ाने आपल्वर्ाला सकाळी मूखय 
िनवलां. त्र्ाचां पुडकां  पडलेलां हदसतांर्.”  
तोवर िाइक खूप पुढे तनघून गेली होती, हदसेनाशी झाली होती. बिलने पुडके 
उचलून मागच्र्ा सीटवर ठेवले. मग त ेपुन्हा शर्यतीच्र्ा हठकाणी तनघाले 
आणण एकदाच ेहाइड हेथला पोहोचले.  

  त ेफारतर दोनच मैल पुढे गेले असावेत. एका    
    मोटरिाइकचा गुरगुर आवाज मोठा होत गेला.  
      मोटरिाइक वेगाने त्र्ाांच्र्ा हदशेने आली.  
        गमड्रॉप पाहून िाइकस्वाराने करकचून बे्रक      
           दािले. िाइक अचानक डावीकड ेवळून  
              झोकाांडी खात घसरली. ततच्र्ा मागे   
                  ठेवलेले एक पुडके खाली पडले.  



गम 
सवय गाडर्ा अगोदरच ततथे पोहोचल्वर्ा होत्र्ा. गमड्रॉप सवायत 
शेवटी पोहोचली. कारण बिल आणण सॅली रस्ता चुकले होत.े  

“ऐका,” आर्ोजक माइकवर िोलू लागले,  
“सभ्र् स्त्री-पुरर्हो, शर्यत सांपलेली  
आहे, पण आम्ही िक्षीस देऊ  
शकत नाही. कारण िक्षीसे चोरीला  
गेली आहेत.” 
“चोरीला गेली!” बिल ओरडला. त्र्ाला  
काही आठवले. त्र्ाने गमड्रॉपमधून पुडके  
काढून उघडले. त्र्ात तीन चाांदीच ेकप होते. 

 

“अरे व्वा!” आर्ोजकाांना आश्चर्ायचा धक्काच िसला. “चोर 
पराभूत झालेला आहे. आता आपण िक्षीसे वाटू शकतो. 
गमड्रॉपला चाांदीचा कप नाही ममळाला तरी मी त्र्ाला 
इांक्जन सुरू करार्चा वपतळेचा दाांडा ववशेर् िक्षीस म्हणून 
देत आहे. गमड्रॉपमुळेच आपल्वर्ाला िक्षीसां परत ममळाली 
म्हणून.”   
सगळ्र्ाांनी गमड्रॉपसाठी टाळ्र्ा वाजवल्वर्ा. सगळ्र्ा 
गाडर्ाांच ेहॉनय वाजू लागले.  



तर अशा प्रकारे शर्यत सांपली. गमड्रॉप शेवटी पोहोचली. तरीही लोकाांनी ततच े 
खूप कौतुक केले. ती रस्ता चुकली तरी ततने एका लहान मुलाला मदत केली,  

एका घोडसे्वार मुलीला 
मदत केली,    महापौराांना वेळेवर नेले, 

आणण डुकराची दहा वपल्वले पकडण्र्ात शेतकऱ्र्ाची  
मदत  
केली. 

   ततने आग ववझवण्र्ातही मदत केली आणण चाांदीच ेकपसुद्धा शोधले. ततने 
स्वत: काही िक्षीस क्जांकले नाही, पण त्र्ापेक्षा मोठे िक्षीस म्हणजे लोकाांची 
मने क्जांकली.  

      तलेाचा डिा 
   स्पाककिं ग-प्लग 

गमड्रॉपची ड्रार्व्हीांग  
पुक्स्तका   अवजाराांचा  

       सांच 

  इांधनाने 
भरलेला डिा   

वपतळेचां स्टाटय हँडल 

शर्यत सांपल्वर्ावर सवायचधक आनांदी मोटार होती,  
                गमड्रॉप!  

समाप्त 


